
 

 

MEDIJU AKREDITĀCIJAS NOTEIKUMI 
Esiet sveicināti Rallijs Latvija! 

AKREDITĀCIJAS PAMATPRINCIPI 

Mediju pārstāvju akreditācija paredzēta: 

 žurnālistiem 

 mediju fotogrāfiem 

 TV/video operatoriem 

 dalībnieku pārstāvjiem 

Akreditācija nav paredzēta reklāmas vai sabiedrisko attiecību aģentūrām. 

Akreditētajiem mediju pārstāvjiem, pēc sacensību organizatora lūguma, ir jāiesniedz 

sagatavoto publikāciju pārskats un materiāli. 

Akreditāciju var saņemt personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu. 

Akreditētajiem mediju pārstāvjiem tikai ar sacensību organizatora piekrišanu ir atļauts 

izmantot jebkādas no zemes vadāmas lidojošas ierīces, tajā skaitā, dronus. 

MEDIJU VESTES 

Mediju pārstāvjiem, kuri vēlas saņemt akreditāciju un mediju vesti, kā arī atrasties trases 

bīstamajās vietās (šeit un turpmāk, ātrumposmu, kvalifikācijas posma, treniņbraucienu, 

testa posma u.c. norises laikā), ir nepieciešama dzīvības apdrošināšanas polisei (t.sk. 

sporta sacensībām) vismaz 1500 EUR vērtībā. 

Apdrošināšanas polisi būs iespējams parakstīt Rallijs Latvija mediju centrā, cena – 3,90 EUR. 

Akreditētie mediju pārstāvji mediju vestes varēs saņemt tikai pret garantijas maksu 20 EUR. 

Akreditētajiem mediju pārstāvjiem, kuriem ir sacensību organizatora izsniegta mediju 

veste, ir atļauts atrasties īpaši izveidotajās mediju pārstāvju zonās vai bīstamajās trases 

vietās, bet ne tālāk kā 1 (vienu) metru no drošības norobežojuma (lenta, sēta, utml.). 

Apdzīvotās vietās un autosporta trasēs notiekošos ātrumposmos var tikt noteikti atsevišķi 

noteikumi. 

Akreditētajiem mediju pārstāvjiem, kuriem ir sacensību organizatora izsniegta mediju veste 

un mediju aproce, ir atļauts atrasties īpaši izveidotajās mediju zonās vai bīstamajās trases 

vietās arī tālāk par 1 (vienu) metru no drošības norobežojuma (lenta, sēta, utml.). 

Apdzīvotās vietās un autosporta trasēs notiekošos ātrumposmos var tikt noteikti atsevišķi 

noteikumi. 

Rallijs Latvija rīkotājs patur vienpersoniskas tiesības izlemt, kuriem mediju pārstāvjiem 

izsniegt mediju aproces. Mediju aprocēm nav atsevišķas pieteikuma formas. 

Saņemto mediju vesti un mediju aproci kategoriski aizliegts nodot citām personām. 

PIETEIKUMA IESNIEGŠANA UN APSTIPRINĀŠANA 

Pieteikums līdz 2016. gada 20. oktobrim (ieskaitot) jāaizpilda sacensību organizatora 

norādītajā interneta adresē. 

Sacensību organizators negarantē nepareizi vai nepilnīgi aizpildītu, kā arī pēc noteiktā 

termiņa iesniegtu Pieteikumu izskatīšanu. 



 

 

Sacensību organizators patur vienpersoniskas tiesības izlemt, kuriem mediju pārstāvjiem 

izsniegt mediju aproces. Akreditēto mediju pārstāvju skaits ir ierobežots un akreditācijas 

tiek piešķirtas ņemot vērā arī tādus faktorus kā mediju pārstāvja iepriekšējā darbība Rallijs 

Latvija atspoguļošanā, mediju centra ietilpību un mediju pārstāvju drošu atrašanos rallija 

norises vietā. 

Apstiprinājumu par akreditācijas piešķiršanu vai noraidīšanu mediju pārstāvjiem (uz 

Pieteikumā norādīto e-pastu) tiks nosūtīts divu (2) dienu laikā kopš tā saņemšanas. 

MEDIJU KARTES UN MEDIJU VESTES SAŅEMŠANA UN NODOŠANA 

Mediju karte un mediju veste tiks izsniegta tikai tiem mediju pārstāvjiem, kuri iesniegs 

parakstītu akreditācijas apstiprinājuma vēstuli, kā arī ar savu parakstu apliecinās, ka piekrīt 

un ievēros mediju pārstāvju akreditācijas noteikumus un mediju pārstāvju drošības 

noteikumus. 

Mediju kartes un mediju vestes varēs saņemt un nodot zemāk norādītājās vietās. 

Akreditācijas kartes un mediju vestes iespējams saņemt, tikai personīgi. 

Datums: Laiks: Vieta: 

2016. gada 17.-21. oktobris 10:00-17:00 RA EVENTS, Melnsila iela 10B, Rīga 

2016. gada 22. oktobris 10:00-23:00 Autobrava, Biķernieku iela 145, Rīga 

2016. gada 23. oktobris 09:00-21:00 Autobrava, Biķernieku iela 145, Rīga 

2016. gada 24.-26. oktobris 10:00-17:00 RA EVENTS, Melnsila iela 10B, Rīga 

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

Iesūtot Pieteikumu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar mediju pārstāvju drošības 

noteikumiem un mediju pārstāvju akreditācijas noteikumiem, piekrītat tiem un uzņematies 

pilnu atbildību par savu rīcību. 

Sacensību organizators patur tiesības atņemt mediju pārstāvim piešķirto mediju karti un/vai 

mediju vesti, ja tas pārkāps mediju pārstāvju drošības noteikumus vai mediju pārstāvju 

akreditācijas noteikumus. 


